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micro-jateamento portátil e ecológico
MICROJET



"Nosso prédio era rebocado e o projeto de restauro 
previa recuperar a fachada original, com tijolos a vista. 
Tentamos diversas técnicas, sem sucesso. Só 
conseguimos viabilizar o serviço com o uso do MicroJet.
O resultado ficou excepcional."

Patrícia S. Lozano - Diretora - The Up School

Assista ao vídeo-demo do MicroJet no YouTube:
www.youtube.com/user/metalplanequip

Dimensão 
do abrasivo

38 a 1,8 mm 

Compr. da
 Mangueira

6 m

Peso vazio

12 kg

A limpeza e remoção de impurezas de qualquer tipo de superfície enfrenta 
diferentes desafios.

O micro-jateamento portátil é uma solução moderna, de baixo custo e altamente 
eficaz, que atende infinitas aplicações, principalmente em locais de difícil acesso, 
grandes dimensões ou imóveis.

A utilização de abrasivos ecológicos, permitidos pela legislação brasileira, como o 
garnet – um cristal de quartzo – apresenta desempenho máximo em qualquer 
situação.

Para aplicações específicas, como na limpeza de tanques de aço inoxidável na 
indústria alimentícia, recomenda-se abrasivos atóxicos e não-geradores de 
resíduos, como o bicarbonato de sódio.

DEPOIS

Com o MicroJet, não há limite para a imaginação:

- restauração de fachadas

- remoção de ferrugem para tratamento anti-corrosivo

- remoção de pintura

- remoção de pichação

- limpeza de equipamentos industriais

- restauração de móveis

- restauração de monumentos

- recuperação de mármores e granitos

- trabalhos artísticos

- limpeza de cascos de barcos e navios

- pré-tratamento de chassis de veículos para emborrachamento

- etc.

Reservatório

9 litros

Dimensões (mm)

diâmetro

850 x 400

altura

Pressão de
operação

0,2 a 7 bar(e)

ANTES

Consumo de
ar comprimido

20 a 30 pcm

micro-jateamento portátil e ecológico
MICROJET

O compressor portátil R4, 
acoplado ao secador D4, 
forma o conjunto ideal para 
os trabalhos com o MicroJet.

Metalplan Equipamentos Ltda.
R. Fernão Dias, 14 - Cajamar - São Paulo - Brasil
07770-000 - Fone: 55 11 4448-6900 
metalplan@metalplan.com.br - www.metalplan.com.br
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